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حدیث روز
امام کاظم(ع) :هرگاه سه نفر در
خانهایبودند،دونفرشانباهمنجوا
نکنند؛ زیرا نجوا کردن ،نفر سوم را
الکافی
ناراحتمیکند.

فرانس پرس| مسابقات دوچرخه سواری کوهستان ،فرانسه

پندنیکان

تاپخند

ذکر روزیک شنبه

جلویی من که توی پاسخنامهات پروانه درآوردی ،تو باید با این همه استعداد
نفر
ِ
کنکور هنر میدادی نه علوم سیاسی!
تو خونه ما کسی سرما میخوره بقیه ناراحت و نگران میشن ولی نه برای مریض،
برای خودشون که یک وقت اونا هم مریض نشن و از کار و زندگی بیفتن!
آدم وقتی داره پول میلیونی کارت به کارت میکنه یه نفر نمیاد پشت آدم و هی
نزدیک شه نگاه کنه ،حاال کافیه بخوای  ۱۰هزار تومن پول برداشت کنی!
جدی گفتن جمله «به من حسودی میکنن» خیلی اعتماد به نفس باالیی
میخواد .یعنی اینقدر باال که اص ً
ال در مغز من نمیگنجه!
یک خانم قبل از من داشت از عابر بانک پول میگرفت ،گفت حالتون خوبه؟ چرا
داری همزمان با گوینده عابر بانک مراحل رو توضیح میدی؟!

صدمرتبه«یاذاالجاللو
االکرام»

در محضر بزرگان

فرود فرشتگان
بر بندگان خدا
استاد الهی قمشه ای مینویسند:
چــه خــوش اســت کــه فرشتگان
تنها بر انبیا و اولیا فرود نمیآیند
بلکه بر هر کسی فرود میآیند که
«ا »...را به پــروردگــاری و پیروی
و پادشاهی برگزیند ...بر چنین
مردمی فرشتگان نازل میشوند
و ایشان را دلــداری میدهند که
در حوادث عالم از چیزی نهراسند
و بــر از دســت دادن چــیــزی نیز
محزون و غمگین نباشند ،زیرا
بر آن کس که در راه خداوند قدم
برمیدارد ،هیچ حادثه نامطلوبی
رخ نخواهد داد که از آن ترسان
باشد و بر هیچ چیزی از گذشته
نیز محزون نخواهد بود زیــرا اگر
خداوند نعمتی را از ایشان بازگیرد
و قبای کهنهای از ایشان برکند،
هزار خلعت جمیل بر قامت ایشان
میافکند.
برگرفته از کتاب
«در صحبت قرآن»
زوم
درد دل یک درخت با مردم

حالی به حالی

دماغخرطومی
حس اون جوانی رو دارم که بعد از
مدتها تونسته مامانش رو راضی
کنه و از باباش پول بگیره تا بره
دماغش رو عمل کنه ،ولــی تا از
اتاق عمل میاد بیرون و هنوز کامال
به هوش نیومده و چشمهاش باز
نــشــده ،م ـیخــواد تــو اینستا الیو
بــذاره تا همه بفهمن االن عمل
کــرده که میبینه از صبح دماغ
خرطومی مد شده!
قرار مدار
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دور دنیا

ابداع کیسه سرم دوست داشتنی

اف .سی .خانجون
قسمتبیستوسوم

پیستخرسواری
مهرشاد مرتضوی | طنزپرداز

سالم ننجون .همونطور که همهتون در جریانید ،یکی از ورزشهــای مورد
عالقه ما تین ایجرها (چرا اونطوری نگاه میکنین؟ اگه قصد مزاحمت دارین
با خانواده تشریف بیارین) سوارکاریه .سوارکاری ورزش خیلی خوبیه که ارتباط
بین انسان و حیوان رو حفظ میکنه و باعث میشه بفهمه که حیوون واقعی اون
زبون بسته نیست! به شادابی و انرژی آدم هم کمک زیادی میکنه و هیجان هم
تا دلتون بخواد داره .البته خب مثل هر ورزش دیگهای آسیبهای خودش رو
هم داره که اونم فدای سرتون.
اینا رو گفتم که از خاطرات اسب سواریم براتون تعریف کنم .درسته تازه
چند وقت پیش برای اولین بار رفتم داخل پیست و یه جوونی همسن و سال
شما برام قالب گرفت که بتونم سوار اسب شم ،ولی ید
طوالیی در اسبسواری دارم .حاال خود اسب نه ،ولی
بچه بودم زیاد سوار االغ شدم .آقاجان خدابیامرز من
و داداشم رو مینداخت تو پالون خرش ،کل روستا
رو دوردور میکردیم .خیلی حال میداد .چند
بار هم خودم سوار شدم که متاسفانه خرش
ریپ میزد ،یهو گیرپاچ کرد ،لگد زد پرتم کرد
الی گزن هها.
اصالهمونموقعفرقاسبواالغروفهمیدم.
اینکهاسبخیلیفهیموباشعوره،ولیخر
مثل گاو لگد میندازه و هیچی هم حالیش
نیست.تاهمینچندوقتقبلکهسواراسب
شدم هم همین فکر رو میکردم ،ولی متاسفانه
نمیدونم چی گفتم که اسبه شاکی شد ،همون
چرخ اول نه ،دوم یه لگد انداخت پرتم کرد پایین.
اونجامتوجهشدمتصورمدربارهتفاوتاسبوخراشتباه
بــوده ،ولی عوضش تصورم دربــاره اینکه حیوون
واقعیاونزبونبستههانیستنکامالدرسته!
شعرطنز

همهچیزسطحی!
امیرحسین خوش حال | شاعر و طنزپرداز

حرف داریم در هنر؛ سطحی
پول من را اگر اداره دهد
ی
داخل کافه های مصنوع 
با رفیقان خود صفا کردیم
شعر خواندم پدربزرگم گفت :
سهنقطه

گفت از زندگی پدر؛ سطحی
می روم با زنم سفر ،سطحی
صحبتی داشت یک نفر سطحی
جمعه در ساحل خزر سطحی
بود این شعر نابشر! سطحی!

سی ان ان« -اال کازانو» 12ساله
به دلیل بیماری نادری که دارد
از کودکی هر  6یا  8هفته یک
بار مجبور به تزریق سرم است.
این کار همیشه موجب ترس او
میشدوهمینترسباعثانجام
یــک کــار خالقانه بــرای پنهان
کردن کیسه سرم شد« .اال» بعد از این که دید چقدر پرستارها با دیدن این کیسه
سرم خالقانه شگفتزده شدند ،با مادرش تصمیم گرفت امتیاز اختراع این ایده
را به نام خودشان ثبت کنند و آن را به تولید انبوه برسانند .آنها برای تولید اولیه
این کیسههای خرسی از مردم کمک خواستند و در ساعات اولیه حدود 11
هزار دالر جمع کردند .این دختر و مادر قصد دارند بعد از تولید این سرمهای
عروسکی ،آنها را بدون هیچ هزینهای در اختیار کودکان بیمار قرار دهند.

اقامت در فضا با شبی  35هزار دالر
دویچه ولــه -به زودی ناسا به
منظور تأمین بودجه خود اولین
سفرهای آزمایشی به جو زمین
را آغاز میکند و گردشگران را به
ایستگاه فضایی  ISSمیرساند.
ناسا قرار است برای سفرهای
گردشگری به فضا از فناوری
هواپیماسازی بوئینگ استفاده کند .به گفته کارشناسان مالی ناسا ،سفر
به فضا هر شب حدود  35هزار دالر قیمتگذاری شده است که شامل همه
هزینههای اقامت خواهد بود .اما خود سفر با مقدمات و آمادگیهای قبلش
حدود  ۵۰میلیون دالر برای هر نفر خواهد بود.
مسابقه چی شده؟

غصه نخور فدای سرت!
ســام .این بار بــرای مسابقه
عکس یک جفت پرنده داریم
که در حال مذاکره هستن،
ببینیمچهمیکنین!شماباید
بــرای ایــن عکس ،یک شرح
حال کوتاه یا دیالوگ بامزه
بنویسید و تا ساعت  24فردا
شــب (دوشــنــبــه) بــرای مــا به
پیامک  2000999یا شماره  09354394576در تلگرام بفرستید .حتما
کلمه «چی شده؟» و نام و نام خانوادگیتون رو هم بنویسید .بانمکترین و
خالقانهترین پیامها که اسم نویسنده دارن ،چهارشنبه به اسم خودتون چاپ
میشه .و اما چند نمونه:
* عزیزم غصه نخور ،باالخره پولدار میشم و بــرات یه لونه دوبلکس باالی
بلندترین صخره جزیره میخرم!
* چی؟ نیمرویی که صبح درست کردی همون تخمهایی بودن که یک هفته
روشون خوابیده بودیم؟ گفتم چقدر مزهشون آشناست!
* وقتی میفهمی کنکوری که یک سال منتظرش بودی دیروز بوده ،نه امروز!

تفأل

آن کس که به دست جام دارد



آبی که خضر حیات از او یافت



دی روزنامه

سلطانی جم مدام دارد
در میکده جو که جام دارد

رمزگشایی تخیلی از علت
مصدومیت بازیکنان تیم ملی والیبال
علیرضا کاردار | طنزپرداز

گویا هوادارانی برای شادی مقابل هتل کمپ تیم ملی والیبال در شهر ارومیه
تجمع کرده بودند و بر اثر فشار این هواداری ،چند بازیکن از چند ناحیه دچار
مصدومیت شدهاند .با این که خبرنگار ما در این تجمع حضور نداشته ولی با
توجه به صدمات وارده به بازیکنان ،تصورات و حدسیاتش از این استقبال پر شر
و شور را در ادامه میخوانیم:
هنگامی که اتوبوس سروقامتان تیم ملی به مقابل هتل رسید ،در حالی که
آقای راننده سعی میکرد کنترل اتوبوس را حفظ کند و از روی مشتاقان و
هواداران تیم که تجمع کرده بودند رد نشود ،یکی از طرفداران به سختی خود
را به اتوبوس رساند و همانطور که سعی میکرد با پیچ گوشتی الی در را باز
کند ،وقتی با این جمله روبهرو شد که« :اوی ...چی کار داری میکنی؟» گفت:
«میخوام در رو باز کنم »...که در همین زمان آقای راننده دکمه در را زد و در باز
شد .هوادار فرضی که از شدت عالقه همانطور پیچ گوشتی به دست داشت از
پلهها باال میدوید تا بازیکنان تیم را در آغوش بکشد ،کمی هول شد و دستش
خط خورد و کاری شد که نباید میشد.
در ادامــه بازیکنان سعی میکردند یقه و آستین و پاچه خــود را از چنگ
عالقهمندان بیرون بیاورند که این بار یکی دیگر از هواداران فرضی با سر دادن
شعار «نه قرمز ،نه آبی ،فقط تیم ملی والیبال ،مخصوصا سعید معروفش» قصد
داشت خودش را به بازیکنان برسد تا با تکتک آنها سلفی بگیرد که متاسفانه
میله سلفی گیریاش به علت نقص فنی تبدیل به دیلمی شد که در همان لحظه
توی سر و صورت چند بازیکن دیگر خورد .در حالی که بقیه بازیکنان مشغول به
هوش آوردن این بازیکنان بودند و زخم بازیکنان اولی را پانسمان میکردند،
چند نفر از هواداران برای نیشگون گرفتن از لپ بازیکنان با شعار «هو هو» به
سمت آنها هجوم آوردند که در ادامه چند تن از بازیکنان خوش قد و قامت
تیم به صورت فانوسی تا خورده و زیر دست و پای طرفدارانشان له شدند .به
دنبال این ابراز عالقه کردنها ،گروهی از طرفداران که دنبال یک بازیکن
سالم میگشتند تا از او امضا بگیرند ،به سمت چند نفر باقیمانده هجوم بردند
که بازیکنان فرز و چابک ما هنگام فرار از ابراز عالقه هوادارانشان ،یکدیگر را
زیر دست و پا له کردند و همه اعضای تیم به صورت شل و پل راهی هتل شدند!
سوتی سرا

قهر بدون پول تو جیبی
وقتی بچه بودیم یه
بار بابام خواهرم رو
ســر درس خــونــدن
دعــوا کــرد .خواهرم
ه ــم بــــرای ایـــن که
انــتــقــام خـــودش رو
بــگــیــره و بــه خیال
خودش بابام رو ادب
کنه ،برگشت با قهر
گــفــت« :اگ ــه بعد از
ایــن من ازتــون پول
تو جیبی گرفتم...
هرچی خواستین بگین!» هنوز که هنوزه بعد از سا لها بابام سر به سرش
میذاره و میگه باز باید دعوات کنم تا قهر کنی و ازم پول تو جیبی نگیری!

تصویرسازیها:سعیدمرادی

عکس :میترا رزاقیان

تلگراف| غذا خوردن در شرایط سخت!

گاردین| شیشه پاک کردن در ارتفاع ،سنگاپور

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* پرونده تون درباره باد جالب بود!
* یعنی واقعا این قدر بدون سوژه
شدین که دربــاره باد مطلب چاپ
حسین
می کنید؟! 
* نگین جــان ،رسیدنت بــه سن
تکلیف رو بهت تبریک مــی گم.
انشــــاءا ...زیــر سایه پــدر و مــادر
خوبت و کنار تیناجون سالمت و
موفق باشی .
خاله منصوره ،مینا و علی

* لطفا درباره حمید هیراد مطلب
بنویسید.
* نگاهی ســـرد ،انــدکــی صبر و
رفت .دیگر آن مرد قدیم نبود .تمام
خاطرات تنهایی اش را در پشت

قابی شیشه ای پنهان کرده بود...


* ســحــرجــان تــولــدت مــبــارک،
همیشه موفق و تندرست باشی و
در کنار همسرت سروش عزیزمان
خ ــوش و خ ــرم بــاشــی .بــا آرزوی
بهترینها.
ریخته گرچی و اباذریان

* آق کمال ،هروقت وقت دشتی
بگو بیام دنبالت بــرم تو کــال جلو
خانه مان غطه بخورم!
آق کمال :جلوی خانه خودمان هم
جوب آب هست ،اگه راست مگن
برام بلیت استلخ لوکس وی .آی.
پی بگیرن!
علی نصرت پناه

